áplstulcR
z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno,

so sídlom o18 13 papradno 314, tČo 47960698, ktorá sa konala

dňa 01.08.2O2L o 15,00 hod. v estrádnej sále

Kultúrneho domu Papradno.

PROGRAM:

1.

Otvorenie rokovania Čtenskej schódze (ďatei len ČS).

2.

Prednesenie Programu Členskej schódze, oboznámenie so sp6sobom hlasovania
a percentom účastičlenovLDP na schódzi.
predsedajúceho Členskej schódze, zapisovatel'a a overovateíov zápisnice.
Volba mandátovej a návrhovej komisie a volba volebnej komisie.

3. Votba

4.

Predstavenie jednotlivrých kandidátov navrhnutých do orgánov druŽstva.

5.

Volba členov predstavenstva a kontrolnei komisie Lesného druŽstva Papradno.

6.

Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok
2o2o.

7.

Plán činnosti na rok?.O2]-.

8.

Schválenie riadnej individuá!nej ročnej účtovnejzávierky za rok 2O2O.

9.

Správa kontrolnej komisie za rok 2O2O.

10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2O2O.
11. Diskusia.
12. Vyhlásenie v,ýsledkov volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

13. Správa mandátovej a návrhovej komisie

14.Záver.

- návrh

na uznesenie.

zÁPlsNlcA_z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa o1,o8.2o21
o 15,00 hod. v €strádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

K bodu č. 1

Rokovanie Členskej schódze Lesného družstva Papradno (d'a!ej aj ako ČS top) otvoril
predseda predstavenstva LDP - p. Ján Dzurjaník, ktorý všetkých prítomných privítal. Mgr. Bc.
Petrikovičová - členka predstavenstva konštatovala, že riadna členská schódza nie ie
uznáŠania schopná, nakolko nie je prítomná nadpolovičná váčšinavšetkých členov družstva.
Zároveň oznámila prítomným, že náhradná členská schódza sa uskutočnío 15,00 hod.

Ií bd_4y.š;._?

O 15,00 hod. po spočítaníprítomných členov a hlasov prítomných členov lesného družstva,
ako aj vyhodnotení percenta účastina rokovaní náhradnej členskej schódze LDP, boli
prítomníoboznámení s výsledkami sčítaniaúčastia to nasledovne:
Počet všetkých členov:

Počet prítomných členov:

t469, čo predstavuje

14 264693 hlasov/v,ýmera

679, čo predstavuje

8 300 664 hlasov/v,ýmera

Percento účastina členskej schódzi na člena:

46,22Yo

Percento účastina členskej schódzi na v,ýmeru:

58,!9%

a bod 7. Stanov Lesného družstva papradno a na
základe výsledkov sčítaniaúčastibola whlásená náhradná členská schódza. so začiatkom

V zmysle ustanovenia Článku Vl. bod 5.

konania o 15,00 hod,, a to s nezmeneným programom.

Predseda predstavenstva LDP p. Ján Dzurjaník predniesol Programu ČS Lop, vyzval členov k
aklamačnémuhlasovaniu za prijatie Programu členskej schódze. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

Zaz
Proti:
Zdržal sa:

678 členov (podl'a prezenčnej listiny)

1
0

člen

členov

Následne oboznámil členov družstva so spósobom hlasovania k jednotlivým bodom
programu, a to v súlade s Článkom Vl. Stanov LDP. Jednotlivé hlasovania sa budú vykonávať
prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom pri hlasovaní má každý člen družstva tolko
hlasov, kolko zodpovedá výmere jeho pozemkov podl'a Člántu l., bod 9. Stanov LDp.
O procedurálnych veciach sa bude hlasovať aklamačne.
Každý člen pri prezentácii obdržal hlasovacie lístky pre volbu členov do orgánov Lesného
družstva Papradno, prostredníctvom ktorých bude voliť členov predstavenstva a kontrolnej
komisie. Po vykonaní volby budú hlasovacie lístky overovatelmi elektronicky sčítavané.

áptsrutcnz rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 374, lČo 479ffi698, ktorá sa konala dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. V estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predseda predstavenstva p. Ján Dzurjaník predstavil Mgr. Bc. Janu PetrikoviČovÚ, ktorá
predstavenstvom LDP navrhnutá za predsedníčku členskej schódze.
Následne dal hlasovať o jej vohe. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

674

2
3

členov (podía prezenčnej listiny)
členovia
členovia

predsedo predstovensfud LDP konštatoval, že Mgr. Bc.lana Petrikovičová bold zvolená zo
predsedníčkučlenskej schddze a požiadalju, dby sd ujala vedenio členskej schódze.
Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala p. Dzurjaníkovi za jej uvedenie ako predsedníčkyčlenskej
schódze LDp. Členskej schódze sa zúčastnilaaj p. advokátka JUDr. Edit Balážiková, ktorá bola
predstavenstvom družstva pozvaná na rokovanie tejto schódze.
Následne predstavila navrhovanú kandidátku na zapisovatelku - lng. Evu Križalkovičovúa
vyzvala prítomných, aby aklamačne hlasovali o predloženom návrhu. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:
Zaz

Proti:
Zdrža! sa:

679

0
0

členov (podl'a prezenčnej listiny)

členov
členov

Ing. Eva Križalkovičová bolo jednohlasne zvolená za zapisovatefku na dnešnej členskej
schódzi LDP.
predsedníčka členskej schódze predstavila navrhovaných kandidátov za overovatelbv
zápisnice. Navrhnutí boli - p. lng. Roman Španihel a p. Eva Mikytová. Predsedníčka členskej
schódze vyzvala prítomných k aklamačnémuhlasovaniu o prednesenom návrhu kandidáta p.
lng. Romana Španihela, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Za:
Proti:

Zdržalsa:

679

členov (podl'a prezenčnej listiny)

. 0
0

členov
členov

Následne predsedníčka členskej schódze vyzvala prítomných k aklamačnémuhlasovaniu
o prednesenom návrhu kandidátky p. Ew Mikvtovei, pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Zaz
proti:
Zdržal sa:

679

o
0

členov (podl'a prezenčnej listiny)

členov
členov

predsedníčka členskej schódze skonštatovdla, že p. lng. Romon Španihet a p. Evo Mikytová
boli zvolení za overovoteíov zápisnice z tejto členskej schódze.
3

zÁPlsNlcA_z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskej schódze d'alej predstavila kandidátov
mandátovei a návrhovej komisie v z]ožení:

na predsedu a

členov

Lýdia Lališová - predseda komisie

sidónia klabníková - člen komisie
Ambro Balušík- člen komisie
vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu o návrhu kandidátky p. LÝdie Lališovei za
predsedu mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:

a

Zaz
679
Proti:
0
Zdržalsa: 0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedníčkačlenskej schódze d'alej vyzvala prítomných k aklamačnémuhlasovaniu o
návrhu kandidátky p. Sidónie Klabníkovei za členku mandátovej a návrhovej komisie
s nasledovným výsledkom hlasovania:

Zaz
679
Proti:
0
Zdržalsa: 0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedníčkačlenskej schódze následne vyzvala prítomných k aklamačnému hlasovaniu
o návrhu kandidáta p. Ambra Balušíkaza člena mandátovej a návrhovej komisie s
nasledovným výsledkom hlasovania:

Za:
Proti:

679
0
Zdržal sa:
0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedníčkačlenskej schódze skonštatovala, že za predsedu mandátovej a nóvrhovej
komísíebola jednohlosne zvolená p. Lýdía Lolišová a za členov mandátovej a návrhovej
komisíe boli jednohlasne zvolení p. Sídónia Klabníková a p. Ambro Balušík.
Predsedníčka členskej schódze d'alej predstavila kandidátov na členov volebnej komisie
v zložení:
Hilda Jurčíková, 018 13 Papradno 405
Mgr. Veronika Krátka, 018 13 Papradno 508

Milan Moravík, 01813 Papradno 1293
Marta Moravíková, OL&13 Papradn o L293
Mgr. Dominika Piačková,01813 Papradno 25

áptsrutce z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa o1.o8.2o21
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. Hildv Jurčíkoveina členku
volebnej komisie s nasledovným výsledkom hlasovania:
a

679
Za:
0
Proti:
0
Zdrža! sa:

členov (podía prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedníčkačlenskej schódze d'alej vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu
kandidátky p. Mgr. Veronikv Krátkei na členku volebnej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

Zaz
678
0
Proti:
1
Zdržal sa:

členov (podlla prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedníčka členskej schódze následne vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu
kandidáta p. Milana Moravíka na člena volebnej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

679
Zaz
0
Proti:
Zdržalsa: 0

členov (podla prezenčnej listiny)

členov
členov

predsedníčkačlenskej schódze d'alej vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu
kandidátky p. Martv Moravíkovei na členku volebnej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

679
Za:
0
Proti:
Zdržalsa: 0

členov (podía prezenčnej listiny)

členov
členov

predsedníčkačlenskej schódze následne vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu
kandidátky p. Mgr. Dominikv Piačkovei na členku volebnej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

679
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:

členov (podía prezenčnej listiny)
členov
členov

predsedníčka členskej schddze skonštotovala, že členovia volebnej komisie p. Hilda
lurčíková,p. Mgr. Veronika Krátka, p. Milan Moravík, p. Marta Moravíková a p. Mgr.
Dominika Piočková boli zvolení zo členov volebnej komisie.

áptsntcnz

rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 3I4, lČo47960698, ktorá sa konala dňa 01,08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

K bodu 4

volebné obdobie
Predsedníčka členskej schódze oznámila, že dňa 73.09,2O2L končíštvorročné
členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, ktorí boli zvolení na členskej schódzi,
konanej dňa 26.03.2OI7, a to v nasledovnom zložení:

Členovia predstavenstva

1.

2.
3.
4.
5.

:

Ján Dzurianík, Papradno 490, 018 13 Papradno, nar. 2]..10.1963, r. č.63LO2L7O23
- predseda predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.09.2O2l,
Bc. Marian Turičík,Papradno LOZ8, 018 13 Papradno, nar. 02.04.1956, r. Č.
5604027484 - podpredseda predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.09.2O2I,
Mgr. Bc. Jana Petrikovičová, Mládeže 33419,956 18 Bošany, nar. 20.05.].96]., r. č.
6L552O7Z56 - člen predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.09.2O2L,
Daniel Lapúnik, Papradno 522,0I813 Papradno, nar.09.04.1960, r. č.6004096890
- člen predstavenstva, deň zániku funkcie: L3.09.2O2L,
Anton Lališ, Papradno 514,018 13 Papradno, nar.08,06.1960, r. Č.600608745Očlen predstavenstva, deň zániku funkcie: 13.09.2021.

Členovia kontrolnei komisie:

1. Antónia

2.
3.

Španihelová, Papradno 972,018 13 Papradno, nar. 14.06.].951, r. Č.
515614200 - predsedníčka kontrolnej komisie, deň zániku funkcie: 13.09.2O2í.,
!ng. Ján Strašík,Papradno 375,018 13 Papradno, nar. 09.08.1945, r. č. 450809715
- člen kontrolnej komisie, deň zániku funkcie: L3.09.2O2l,
Milan Bašo, Papradno 630, 018 13 Papradno, nar. 10.03.1954, r. č. 5403702793 člen kontrolnej komisie, deň zániku funkcie: t3.09.202l.

Predsedníčkačlenskej schódze uviedla, že z dóvodu končiaceho sa štvorročnéhovolebného
obdobia členov štatutárnych orgánov, Lesné družstvo Papradno musív zmysle Stanov Lesného
družstva Papradno uskutočniť nové volby na nasledovné páťročnévolebné obdobie od
\4.09,2O2L do ]-3.09. 2026.

Ďalej predsedníčkačlenskej schódze pristúpila k predstaveniu jednotlivých kandidátov
navrhnutých do štatutárnych orgánov na d'alšie volebné obdobie a to nasledovne:

predstavenstvo Lesného družstva papradno:

7,

2,
3.
4.
5.

6.

Dzurianík Ján, vek 57 rokov, bydlisko Papradno, predseda LDP, stredoškolské
vzdelanie
Mgr. Bc. Petrikovičová Jana, vek 60 rokov, bydlisko Bošany, správca majetku Štátu,
vysokoškolské vzdelanie
Bc. TuričíkMarian, vek 65 rokov, bydlisko Papradno, dóchodca, vysokoškolské
vzdelanie
Lapúnik Daniel, vek 61 rokov, bydlisko Papradno, elektrikár, stredoškolské
vzdelanie
Lališ Anton, vek 61 rokov, bydlisko Papradno, mechanik šijacíchstrojov,
stredoškolské vzdelania

tng. BalušíkStanislav, vek 64 rokov, bydlisko Považská bystrica, dóchodca,

vysokoškolské vzdela n ie

áplsNtcnzrokovaniačlenskejschódzeLesnéhodružstvaPapradno,018 13Papradno314, lČo47960698,ktorásakonaladňa01.08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

7.
8.

Brezničan Peter, vek 46 rokov, bydlisko Papradno, vodič, odborné vzdelanie bez
maturity
Žilinčit< tvan, vek 51 rokov, bydlisko Papradno, strojník, odborné vzdelanie bez
maturity

pod poradovým číslom9. bol na kandidátnej listine, ktorá sa posielala spolu s Pozvónkou
a tlačivom Plnó moc členom Lesného družstva Papradno, uvedený kandidát p. Milan MeŠtík,
vek 57 rokov, bydlisko Papradno, vedúci údržby,stredoškolské vzdelanie, ktorý sa dňa
28,07,2027 vzdal kandidatúry pre vohy do predstavenstva Lesného druŽstva Papradno vo
volbách do štatutárnych orgánov Lesného družstva Papradno, konaných dňa 01.08.2021
v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.
Na základe tejto skutočnosti p. Milan Meštíkuž nebol uvedený na hlasovacom lístku, ktorý
obdržali členovia pri prezentácii.

kontrolná komisia Lesného družstva papradno:

L
2.
3.
4,

5.

Španihelová Antónia, vek 70 rokov, bydlisko Papradno, dóchodca, stredoškolské
vzdelanie
lng. StrašíkJán, vek 75 rokov, bydlisko Papradno, dóchodca, vysokoškolské
vzdelanie
Bašo Milan, vek 67 rokov, bydlisko Papradno, dóchodca, stredoškolské vzdelanie
HatajčíkŠtefan,vek 67 rokov, bydlisko Papradno, dóchodca, stredoškolské
vzdelanie
Hromadíková Anna, vek 61 rokov, bydlisko Papradno, samostatný referent,
stredoškolské vzdelanie

SplnomocnenÝ zástupca člena LDP JUDr. Jiří Choutka. Trenčínuviedol, že p. Tomóš Strašíkčlen LDp, Papradno 616, podal dňa 25.06.2021 Žiadosť o jeho zaradenie na kandidátnu listinu
do Predstavenstva LDP vo volbách 2O2l,
Požiadal o možnosťdoplnenia kandidátnej listiny o nových kandidátov.

Marta Moravíková. Papradno - členka LDP
Navrhla, aby sa noví kandidáti do orgánov družstva prezentovali a aby sa doplnili na
kandidátnu listinu pod nasledujúcimi poradovými číslami:por.č. 9, 10, 11...
Ambroz Balušík.Pa.pradno - člen LDP
Navrhol, aby kandidáti oboznámili prítomných so stavom hospodárenia lesného družstva
a s činnosťoučlenov predstavenstva a kontrolnej komisie.
Mer. Zuzana Biela. Považská Bvstrica

-

nečlen LDP

Vyzvala prítomných o príspevok pre p. Tomáša Strašíkana výdavky spojené s listom, ktorý
posielal členom a iným vlastníkom lesných pozemkov a uviedla, že ona sama mu už prispela.
p. Ján Macošínec. Papradno

- člen LDP

Uviedol, že na členskej schódzi móže člena LDP zastupovať jeho právny zástupca.

zÁPlsNlcA.z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 314, Ěo 47960698, ktorá sa konala dňa o1.o8.2o21
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Predsedníčka členskei schódze - odpovedala, že v Článku Vl. Členská schódza^ bod t0. Stanov
LDP sa uvódzq: ,, Člen družstva móže písomne splnomocniť iného člena družstva, aby ho na
členskej schódzi zastupoval". V zmysle citovaného § 240, ods.2. Obchodného zókonníka
513 oa7 Zb. sa pripúšťamožnosťzastúpenia zo zókona.

Kandidótna listina na Členov predstavenstva LDP a kontrolnej komisie LDP bola uzatvorená
na zasadnutí predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 21.06.2027 a dňa 25.06.2021 už bola časť
pozvónok na členskúschódzu odoslaná poštou. Zároveň informovala, že kandidóti, ktorí
prejavili záujem kondidovať do orgónov družstva do uzatvorenia kandidótnej listiny, boli
doplnení, pričom poukázala na malý záujem zo strany členov družstva o vykonávanie funkcie
v predstavenstve LDP, ako aj v kontrolnej komisii LDP, čo je na škodu lesného družstva.

Ďalej uviedla, že kandidótna listina do orgónov družstva bude doplnenó o nových
kandidótov, po aklamačnom hlasovaní a schválení ich doplnenia do kandidótky dnešnou
členskou schódzou.
S výsledkami hospodórenia za rok 2020 budú pňtomní oboznómení pri oboznómení
jednotlivých spróv, riadnej individuólnej účtovnejzóvierky a nóvrhu na rozdelenie zisku, čo je
predmetom dblších bodov programu členskej schódze. Čo sa týka informócií o jednotlivých
kandidótoch na členov predstavenstva LDP a kontrolnej komisie LDP, tieto boli uvedené na
kandidátnej listine a noví kandidóti, ktoil prejavia záujem o funkciu v orgánoch družstva, sa
predstavia priamo na členskej schódzi.

Tomáš Strašík,Papradno

- člen LDP

Uviedol, Že svoje vízie a predstavy o funkcii v predstavenstve LDP zdóraznil v liste, ktorý
posielal, prípadne osobne doručil niektorým členom Lesného družstva Papradno a iným
vlastníkom lesných pozemkov v k.ú. Papradno.

zmysle pripomienok a návrhov členov lesného družstva, členská schódza aklamačne
odsúhlasila, že ak na hlasovacom lístku nebude označený žiadny kandidát, tento hlasovací
lístok sa bude považovať za neplatný a zároveň sa pristúpilo po vykonanom aklamačnom
hlasovaní k doplneniu kandidátnej listiny o d'alších troch navrhnutých kandidátov na volbu

V

za nových Členov predstavenstva Lesného družstva Papradno, a to nasledovne:

Pod poradovým číslom:

9.

StraŠÍkTomáŠ, vek 33 rokov, bydlisko Papradno, podnikatel', stredoškolské
vzdelanie
10. Klabník Milan, vek 58 rokov, bydlisko Papradno, invalidný dóchodca, odborné
vzdelanie bez maturity
11. Zboran BranisIav, vek 38 rokov, bydlisko Papradno, podnikatel', odborné
vzdelanie bez maturity

K bodu

č.5

Predsedníčkačlenskej schódze oboznámila prítomných s volebným poriadkom v zmysle
Článku XVt. Stanov Lesného družstva Papradno, pričom pri hlasovaní za členov
predstavenstva treba zakrúžkovaťmax. 5 kandidátov, min. 1 kandidáta a pri hlasovaní za
Členov kontrolnej komisie treba zakrúžkovaťmax. 3 kandidátov, min. 1 kandidáta.

áptstltcn

314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa o1.o8.2o21
estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno

o 15,00 hod.

V

Následne vyzvala prítomných k vohe členov do predstavenstva a kontrolnej komisie Lesného

družstva Papradno, volebná komisia pristúpila k zberu hlasovacích lístkov od členov a
následnému sčítaniuhlasovacích lístkov a hlasov elektronickým spósobom.

Predsedníčkačlenskej schódze vyzvala predsedu predstavenstva LDP - p. Jána Dzurjaníka
k predneseniu Správy predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení
Lesného družstva Papradno za rok 2O2O.
Predseda predstavenstva LDP informoval prítomných, že v roku 2020 zalesnilo Lesné družstvo
Papradno 8,75 ha a na tejto ploche bolo vysadených celkom 30 800 kusov sadeníc. Na výmere
68,74 ha boli prevedené nátery proti ohryzu zverou. Ďalej bolo vykonané uhadzovanie
haluziny po ťažbe6587,33 m3 a vyžínaniena výmere 16,99 ha.

lnformoval prítomných, že v roku 2O2Ovytažilo LDP v súlade s programom starostlivosti o les
9 826,43 m3 drevnej hmoty.
vytaženej drevnej hmoty bolo členom družstva predané ako palivo zo skládky 7O4
listnatého dreva a 103 m3 ihličnatéhodreva.

Z

m3

Predseda predstavenstva LDP d'alej uviedol náklady na ťažbua to jednotlivo približovanie
dreva koňmi, približovanie dreva traktormi, d'alej náklady na uhadzovanie a pálenie haluziny,
služby OLH, zalesňovanie, nátery sadeníc a ožínanie.Priemerná cena nákladov za rok 2O2O na
1m3 bola: vťažbe4,L3Eur, približovanie koňom 8,27 Eur a približovanietraktorom 8,86 Eur.
Náklady na nákup sadeníc predstavovali sumu 6 031,00 Eur, náklady na farbu a vrecká do
lapačov čiastku L L37 ,44 Eur a náter CERVACOL sumu 3 700 Eur.

Ďalej oboznámil prítomných s tržbami z predaja úžitkovéhodreva, palivového dreva,
palivového dreva samovýroba a tržby z predaja vianočných stromčekov. Priemerné
speňaženie vyťaženejdrevnej hmoty pre odberatelbv bolo: smrek 56,74 Eur/lm3, smrek
kalamita 33,76 Eurf 1-m3,jedl'a 50,26 Eurf 7m3, borovica 3I,07 Eur/lm3 a smrek vláknina 2I,63
EurlLm3 formou súťažes vyhodnotením najlepšej ponúknutej ceny za 1 m3.
Predseda predstavenstva LDP uviedol, že Lesné družstvo Papradno obhospodaruje výmeru
3081 ha a zamestnáva 5 zamestnancov: na plný úvázok predsedu, 2 lesníkov a 2 ekonomickoadministratívne pracovníčky,z toho jednu na polovičný úvázok. Odborný lesný hospodár
pracuje na základe živnosti. Ťažbovéa pestovné práce tiež zabezpečujú živnostníci.
Na záver svojej správy pod'akoval p. Ján Dzurjaník členom predstavenstva, pracovníkom a
živnostníkom, ktorí sa v priebehu roka 2020 podie[ali na zabezpečení prác v lesných
porastoch. Zároveň pod'akoval všetkým za trpezlivosť a porozumenie.

Predsedníčkačlenskej schódze pod'akovala predsedovi predstavenstva LDP za prednesenú
správu a uviedla, že táto správa sa berie na vedomie.
Správa predsedu predstavensáto o činnosti a finančnom hospodárení Lesného družstva
Papradno za rok 2020 je pňlohou k tejto zápisnici.

zÁPlsNlcA_z rokovania Členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, Ěo 47960698, ktorá sa konala dňa o1.o8.2o21
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

K bodu 7

Predsedníčkačlenskej schódze d'alej vyzvala predsedu predstavenstva LDP
Dzurjaníka k predneseniu Plánu činnosti na rok 2O2t.

p.

Jána

Predseda predstavenstva LDP oboznámil prítomných s plánovanými pestovnými prácami
a prácami pri ochrane lesa podl'a Projektu pestovnej činnosti na rok 2021',, čo predstavuje:
prípravu plóch na zalesnenie (uhadzovanie haluziny s pálením), zalesňovanie, ochranu
mladých porastov proti burine, ochranu mladých porastov proti zveri, ochranu proti hmyzu osadenie feromónových lapačov, výchovu porastov - prerezávky, výrub plevelných drevín.
Ďalej uvied ol, že ťažbadreva je plánovaná v množstve do cca 14 OOO m3 s prednostným
spracovaním kalamity a vykonaním predpísaných výchovných ťažieb- prebierok.
Uviedol, že LDP bude zabezpečovať palivové drevo pre potreby vlastníkov lesných pozemkov
na základe evidencie vedenej v kancelárii lesného družstva a vykonávať pravidelnú údržbu
lesných ciest, ako aj jej rozširovanie do nesprístupnených porastov. Po zverejnení výzvy
z operaČného programu sa bude LDP uchádzať o dotácie z eurofondov a priebežne bude
aktualizovať a realizovať proces prijímania nových členov. Ďalej bude viesť evidenciu
o vlastníctve prenajatých lesných pozemkov a vyplácať členom LDP dividendy za užívanie
lesných pozemkov.

Predsedníčkačlenskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesený Plán činnosti na
rok2O2L a vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Plánu činnosti na
rok2O2L - HLASOVANIE č. 1.
HLASOVANIE č. 1.

-

Plán činnosti na rok 2021

Výsledky hlasovania:

Zaz
Proti:

537 členov
4 členovia

6 536 965 hlasov, t.

j.
t. j.

73 6L8 hlasov, t.

30 členov

347 865 hlasov,

Nehlasova!o: 108členov

I342 216 hlasov,

Zdržal sa:

j. 78,75Yo
0,89o/o

4,L9Yo

j. l6,t7

t.

%io

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 1.
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Plán činnosti na rok 2027 je prílohou k tejto zápisnici.
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áptsrrltca.z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno,018 13 Papradno 314, lČo 47960698, ktorá sa konala dňa 01,08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

predsedníčkaČS prečítalaprítomným Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku za rok
2O2O, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová - ekonómka LDP.
Riadna individuálna ročná účtovnázávierka za rok 2020 pozostáva z dvoch častíatozVÝkazu
ziskov a strát. ktorý predstavuje jednotlivé výnosy z hospodárskej činnosti a náklady na
hospodársku afinančnúčinnosťazo Súvahv, ktorá predstavuje hodnotu AKTÍV - majetok
družstva a PASÍV (zdroje krytia majetku) - vlastné imanie a závázky.

predsedníčkaČSLDP uviedla vÝšku vÝnosov z hospodárskei činnosti v celkovej sume]
44o648,70 Eur, ktoré tvoria: tržby z predaja vlastných výrobkov a sluŽieb, zmena stavu
vlastných zásob na odbernom mieste, aktivácia palivového dreva pre vlastnú spotrebu, trŽby
z predaja dlhodobého hmotného majetku a ostatné prevádzkové výnosy.
Ďalej uviedla vÝšku nókladov na hospodórsku činnosťv celkovej sume: 32L592,74 Eur, ktoré
tvoria: spotreba materiálu, spotreba energií, vodné a stočné,náklady na opravu a údrŽbu ,
náklady na cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby spojené s ťažboua prevádzkou
kancelárie, mzdové náklady, náklady na nemocenské, dóchodkové a zdravotné poistenie,
zákonná tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, pracovné oblečenie a obuv, d'alej
dane a poplatky, odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému
majetku, d'alej ostatné náklady na hospodársku činnosť.Náklady na finančnúčinnosťtvoria
bankové poplatky.
Predsedníčka členskej schódze Mgr. Bc. Petrikovičová d'alej prečítala:
- vÝsledok hospodárenia za účtovnéobdobie pred
- daň z príimov
-

27%:

zdanením: LL7 516,81 Eur,

25 865,02 Eur,

hospodárskv vÝsledok po zdanení: 91 651,79 Eur.

Hodnotu aktív v SÚVAHE predstavuje maietok spolu v celkovej sume: 415 379,50 Eur, ktorý
tvorí: dlhodobý hmotný majetok a obežný majetok.
Hodnotu pasívv SÚVAHr predstavuje vlastné imanie a závazkv v celkovejsume:415 379,50
Eur.

Hodnota aktív a pasív v SÚVAHE sa rovná.
po prečítaníRiadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2O2O, vyzvala predsedníčka
členskej schódze prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Riadnej
individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2O2O - HLASOVANIE č. 2.
HLASOVANtE č. 2.

-

Riadna individuálna ročná účtovnázávlerka za rok 2020

Výsledky hlasovania:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

557 členov
5 členov

17 členov

6 795

719 hlasov,t. j. 8L,87

37 667 hlasov, t.
180

tL

085 hlasov,

t.

j.

Yo

0,45Yo

j,2,L7

%

áplsrutca.z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, O18 13 Papradno 314, lČO 47960698, ktorá sa konala dňa 01,08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

Nehlasovalo:

100

členov

1287 193 hlasov,t. j, Ii,ŽIYy

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 2.
.

,.]::=:

,:

hlasov_1 'pri;ala
Riadna indíviduálna ročná účtovnó zóvierkd za rok 2020 je prílohou

K,bodu

č.9

:

k

tejto zápisnici.

',

Predsedníčkačlenskej schódze vyzvala pani Antóniu Španihelovú- predsedníčku kontrolnej
komisie o prednesenie Správy o činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva Papradno za
rok 2020.
pani Španihelová uviedla, že členovia kontrolnej komisie LDP postupovali v súlade s Čl. Vttt. a
Čl. vtl., bod 14. a bod 15. Stanov LDP a kontrolnú činnosťvykonávali v zmysle Plánu práce
kontrolnej komisie LDP na rok 2020. Ako predsedníčkakontrolnej komisie LDP bola prizývaná
na zasadnutia predstavenstva, na ktorých bola informovaná o činnosti LDP, Kontrolná komisia
predkladala predstavenstvu správy z vykonaných kontrol. Od členov predstavenstva
požadovala, aby predložili riešenia na odstránenie nedostatkov s určeným termínom plnenia.

Ďalej oboznámila prítomných s činnosťoukontrolnej komisie, ktorá bola zameraná: na
dodržiavanie právnych predpisov a Stanov LDP zodpovednými osobami, na kontrolu
hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami družstva (pokladňa, bežný účet,
dodávate[ské aodberatel'ské faktúry, pohíadávky azávázky, evidencia predaja palivového
dreva, evidencia členov LDP, mzdy zamestnancov, vedenie osobných spisov zamestnancov,
ELDP, kniha dochádzky, služobnémotorové vozidlo), na kontrolu dodržiavania interných
smerníc, na kontrolu vykonávania verejnej súťažena predaj úžitkovéhodreva, na kontrolu
vyplácania dividend členom LDP a finančnéhovyrovnania vlastníkom, ktorí nie sú členmi LDP,
na fyzickú kontrolu ťažbydreva v porastoch, na kontrolu plánu ťažbydreva na rok 2O2O, na
kontrolu ťažbydreva v porastoch nezahrnutých do plánu (kórovcová a vetrová kalamita), na
kontrolu projektu zalesňovania a obnovy lesa, na kontrolu plnenia uznesení, ktoré prijalo
predstavenstvo LDP na svojich zasadnutiach, na inventarizáciu majetku družstva a archiváciu
dokladov.

Kontrolná komisia LDP zasadala počas roka 2020 páťkrát. Jej činnosťbola zameraná najmá na
kontrolu plnenia hospodárskeho výsledku a na opodstatnenosť mesačnéhočerpania
jednotlivých nákladových položiek. Z jednotlivých kontrol boli vypracované zápisnice.
Členovia kontrolnej komisie d'alej kontrolovali odberatel'ské faktúry, pričom bolo vystavených
373 odberatel'ských faktúr v celkovej hodnote 5L7 2O6,L3 Eur a dodávatel'ské faktúry, pričom
lesnému družstvu bolo doručené187 dodávatel'ských faktúr v celkovej hodnote 23I469,06
Eur. Odberate[ské faktúry, ktoré zostali k31.12,2020 neuhradené, boli začiatkom roka 202].
uhradené. Dodávatel'ské faktúry, ktoré zostali neuhradené k 31.12.2O2O, boli v januári 2O2L
uhradené.

72

13 Papradno 3I4, lČo 479@698, ktorá sa kona|a dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno.

áptsNlcl_z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, 018

na odpredaj drevnej hmoty. Situácia v
V roku 2020 bolo vykonaných 50 verejných súťaží
predaja
vytaženej drevnej hmoty v roku 2020 bola nepriaznivá. Trh bol drevom
oblasti
pres\itený, cena dreva klesala, čo sa odzrkadlilo i na ekonomických výsledkoch za hospodársky
rok 2020.
V roku 2020 bola vykonaná ročná fyzická inventarizácia za účastitroch inventarizačných
komisií:

,
-

inventarizačná komisia na zisťovanie stavu dlhodobého a krátkodobého majetku
inventarizačná komisia na zisťovanie stavu finančnéhomajetku
inventarizačná komisia na zisťovanie stavu zásob úžitkovéhodreva na skládkach
a zásob palivového dreva pre vlastnú spotrebu.

Hlavné nástroje bežnej internej kontroly, ako podpisovanie pokladničných a bankových
operácií sú účinnéa spíňalúzákladné podmienky. Z hl'adiska formálnej správnosti vedenia
evidencie kontrolná komisia konštatuje, že zodpovedá požiadavkám a predpisom o vedení
účtovníctva.Pri porovnaní účtovnýchvýkazov s údajmi v hlavnej knihe neboli zistené žiadne
rozdiely.

dóvodu karanténnych opatrení nemohla kontrolná komisia vykonať naplánovaný počet
kontrol v teréne, vykonala 5 fyzických kontrol. Po uvol'není protiepidemiologických opatrení

Z

pokračovala vo svojej činnosti.

Kontroly v teréne boli zamerané na kontrolu ťažbydreva, kontrolu porastov, kontrolu
pestovnej činnosti (uhadzovanie a pálenie haluziny, zalesňovanie, vyžínanie, prerezávky,
ochrana lesných kultúr pred ohryzom zverou a napadnutím lykožrútom)a nariadila úpravu
potoku a ciest po ťažbe.

Kontrolná komisia LDP hodnotí činnosťa úlohy členov predstavenstva LDP v roku 2020
kladne. Členovia predstavenstva LDP sa venujú konkrétnym problémom, ktoré vyplynú každý
mesiac z úloh spojených s činnosťou lesného družstva.

predsedníčkaČS LOP pod'akovala predsedníčkekontrolnej komisie za prednesenú správu a
uviedla, že Správa o činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva Papradno za rok 2020 sa
berie na vedomie.

Sprúvd o činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva Papradno za rok 2020 je pňlohou k
tejto zápisnici.

K bodu 10

Predsedníčkačlenskej schódze pristúpila k predneseniu Návrhu na rozdelenie zisku za rok
2o2o.
Predsedníčka ČS uviedla, že výška čistéhohospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2020 je

gL65L,7gEur,zktoréhosav zmysleČlánkuXlV.,bod5.StanovLDPtvorí rezervnýfondvo
výške 4582,59 Eur (t.j. 5 % z čistéhozisku), a v zmysle Článku XlV., bod 7. tvorí fond údržbv
vo výške 9 L65,79 Eur (t.j. IO o/o z čistéhozisku). Po pripočítanínerozdeleného zisku z roku

2019vovýške8733,26Eur,@predstavuječiastku86636,67Eur'
13

áptsrutcn_z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 374, lČo 479ffi698, ktorá sa konala dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

Z

-

toho:
Dividendy pre ČLENOV Lesného družstva Papradno

predstavujú:

80 158,46 Eur

Dividendy pre člena Lesného družstva Papradno za rok 2020 budú vo v,ýške 53,50 Eur/hektár
v hrubom, čo po odpočítanízrážkovei dane vo v,íške7% predstavuie čiastku 49.75
Eur/hektár.

-

Finančnévyrovnanie pre vlastníkov. ktorí nie sú členmi LDP a v roku 2O2O sa na ich
6 336,55 Eur
lesných pozemkoch vykonávala íažba,predstavuje:

Vklad do nerozdeleného zisku

predstavuje:

141,66 Eur

Predsedníčkačlenskej schódze vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za
prijatie Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2O2O - HLASOVANIE č. 3.
HLASOVAN|E č. 3.

- Návrh

na rozdelenie zisku za rok}O20

Výsledky hlasovania:

Za:

426 členov

5 065

358 hlasov,t. j.

Proti:

115 členov

1 300

633 hlasov,t. j. L5,67

26 členov

536

Nehlasovalo: 112členov

1 398

Zdržal sa:

639 hlasov,

t.

67.,O20/o

j.

6,47

Yo
%o

034 hlasov,t. i. L6,84Yo

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 3.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 je prílohou k tejto zápisnici.

Predsedníčka členskej schódze vyzvala prítomných k diskusii.
DiskusnÝ príspevok č. 1
p. Miroslav Nemčík,Papradno

-

nečlen LDP

Uviedol, že mu bola podaná informácia, že on ako dedič po členovi dostane nájomnú
zmluvu a nedostal pozvánku. Zároveň sa pýtal prečo jeho manželka, ktorá tiež dedila po
členovi, nájomnú zmluvu nedostane a dostala pozvánku na schódzu,

L4

áptsrutcn.z rokovania členskej schódze Lesného družstva Papradno, o18 13 Papradno 374, lČo 479ffi698, ktorá sa konala dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. v estrádnej sále Kultúrneho domu Papradno,

Odpovedala predsedníčkačlenskej schódze, že jeho manželka, ktoró pozvánku dostala bola
vlastníčkou a zóroveň členkou lesného družstva pred dedičským konaním, z toho dóvodu sa jej
len navýšila výmera lesných pozemkov.
tJviedla, že s pónom Nemčíkomv prípade jeho záujmu móže byť uzatvorenó iba zmluva
o nájme, nakoťko nie je dedičom celého podielu zosnulého člena.
Ďalej uviedla že ak vlastníci lesných pozemkov požiadajúpredstavenstvo LDP, majú možnosť
prísťna zasadnutie predstavenstva s konštruktívnymi nóvrhmi, ktoré by pozitívne prispeli
k rozvoju LDP, každá dobró myšlienka, či nóvrh je vítaný
DiskusnÝ príspevok č. 2
p. Anton Belei. Jasenica

- člen LDP

Žiadal o zrušenie článku lX. Predkupné právo v Zmluve o nájme lesných pozemkov na
hospodárenie v lesoch. Ďalej uviedol sa móže nastať situácia, že prenajímateí nebude mať
vyplatené nájomné.
Odpovedala predsedníčkačlenskej schódze, že nójomné sa bude vyplácať prenajímatelom
v rovnakej výške, ako je výška dividend pre členov LDP. To znamená, že keď lesné družstvo
vykáže stratu, nebudú vyplatené dividendy členom, a nebude vyplatený ani nájom.
DiskusnÝ príspevok č. 3
p. lng. [uboš Balušík, Trenčín- člen LDP

Poukázal na dóležitosť kvality našich lesov, k čomu je nutné mať dostatok finančných
prostriedkov. Ďalej informoval prítomných o možnosti čerpaťdotáciu podla programu
starostlivosti o les. Uviedol, že súčasnýprogram starostlivosti o les platído konca roka2022
a Lesné družstvo Papradno ešte musí vykonať prerezávky a prebierky do 50 rokov na 40
hektároch. Získanímdotácie by bolo možnéčerpať50,00 - 150,00 Eur na každý hektár.

Navrhol zaviazať predstavenstvo LDP, aby zabezpečilo vykonanie všetkých prerezávok
a prebierok do 50 rokov do konca roku 2022, pričom na tieto zásahy do lesných porastov
by sa požiadalo o dotáciu a to, či predstavenstvo zabezpečilo vykonanie týchto zásahov by
skontrolovali členovia LDP. O tomto návrhu chcel vyhlásiť d'alšie hlasovanie - HLASOVANlE
č.4.
Odpovedal p. Jón Dzurjaník, že nevie ako póna tng. ťuboša Balušíka informoval odborný lesný
hospodór, ale doteraz mó 21 súhlasov na ťažbuna vykonanie prebierok a Lesné družstvo počíta
s tým, že tieto zásahy sa musia vykonať do konca roku 2022, nakoťko od roku 2023 bude platný
nový program starostlivosti o les. Tento nóvrh považuje za neaktuólny a nerentabilný.
Diskusný príspevok č.4
p. VIadimír Hudek, Papradno

- člen LDP

Žiadal, aby dostal správy z členskej schódze písomne do ruky, nakoJko na stránke lesného
družstva sa k týmto správam nedostal, ani v minulosti. Ďalej poukázal na spor, ktorý mal
jeho otec v minulosti a ktorý nebol doriešený.
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Odpovedal p. Ján Dzurjaník, že ked' bude zápisnico o spróvy z členskej sch1dze kompletné,
móže si ich prevziať priamo v kancelórii LDP, alebo móže požiadať o ich zaslanie poštou.
Problém, ktory p. Vladimír Hudek spomenul sa týkal predchódzajúceho próvneho subjektu
Zd ru ž e n i a d rob ný ch

le

so m aj ite ťov, poze m kov é s po l oče n stv o P a p ra d n o.

DiskusnÝ príspevok č. 5
p. Ján Dzurianík. Papradno

- predseda

LDP

- člen LDP

Svojím diskusným príspevkom chcel reagovať na list p. Tomáša Strašíka,ktorý bol zaslaný
niektorým členom Lesného družstva Papradno ako aj iným vlastníkom lesných pozemkov.
Uviedol, že čo sa týka wrúbania euíatinv Urbárom Papradno, je pravda, že urbár vyrúbal
drevo na pozemkoch lesného družstva, ale v liste nie je uvedené, že pozemky sú súčasťou
porastu, ktorý má riadne odovzdaný Urbár Papradno. P. Dzurjaník mal pozvaných zástupcov
Urbáru Papradno p. Belušíka a p. Hrablíka, ktorí mu odmietli podpísať prezenčnúlistinu
a náhradu žiadnu neuznali.
V tomto končiacom programe starostlivosti o les neboli rozčlenené pozemky urbáru a lesného
družstva odborným lesným hospodárom.
Škodusi musia uplatniť majitelia v občianskoprávnom konaní. Váčšinovíúčastníciz pozemkov
sa vyjadrili, že sa súdiť nechcú. V liste sa d'alej píše,že budú vznikať náklady. Kedže LDP nemá
odovzdaný porast, logicky mu nevzniknú žiadne náklady. Na budúci rok sa bude spracovávať
nové LHP a p. Dzurjaník na rozdelenípozemkov bude trvať.
Čosa týka v,ýškv dividend. zavádzajúce je tu, že nie je uvedená výšky ťažbyv spoločenstvách,
ktoré uvádza p. Tomáš Strašíkv liste. Podl'a informácií p. Dzurjaníka, v Štiavniku vyrúbali
23.000 m3 a prevádzkujú pílu, kde robia napríklad tatranský a zrubový obklad. V Spoločenstve
Turzovka mali veternú kalamitu a preto mali ťažbunad limit plánu, ale móže sa im to odraziť
v tom, že budúce roky nemusia mať žiadne dividendy.

Čosa týka ťažbyeul'atinv, v ťažbeuprednostňuje LDP našich robotníkov. Ak lesné družstvo
hl'adá iných, to znamená, že naši robotnícito nechcú robiť.
V minulosti vykonávaliťažbu aj živnostníci zo Štiavnika, pretože naši živnostníci to v Modlatíne
nechceli urobiť a chceli orať zvážnice.
Naposledy sa prihlásili z Kysúc, ked'dal p. Dzurjaník žiadosťna Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny. Bolo to z toho dóvodu, že p. Belej si zobral súhlasy na ťažbuvo dvoch porastoch
a odišiel ťažiťdo Združenia lesomajitelbv, pozemkové spoločenstvo Brvnište bez toho, že by
sa bol s lesným družstvom dohodol. Predchádzajúci rok urobil to isté a lesnému družstvu
ostalo drevo pri altánku ZaKržlúcelú zimu.
Ďalej p. Dzurjaník uviedol, že čo sa týka starostlivosti o !esv, v liste p. Tomáša Strašíkasa
uvádza, že LDP nenatrelo všetky porasty proti ohryzu zverou na zimu. Prečo v liste p. Strašík
neuvádza, že v roku 2019 pestovné práce pre lesné družstvo zabezpečovala firma jeho
manželky a organizoval to jeho otec Milan Strašík,terajšílesný hospodár. V priebehu roka si
vyberali najlepšie roboty a ked'bolo na jeseň treba natierať, firma odišla. Potom malo lesné
družstvo problém presvedčiťiné firmy, ktoré v LDP nerobili, aby prišli nátery vykonať.
Čosa týka prerezávok, tie sú pre LDP finančne stratové. Ale že ich nechce lesné družstvo robiť,
je napísané klamstvo. Na kontrolnom dni s LesmiSR, š.p. bol dohodnutý harmonogram, ktoré
prerezávky bude treba urobiť do konca budúceho roka. Financie si tento rok lesné družstvo
zabezpečilo a v druhej polovici roka sa budú vykonávať.
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lnformoval, že zasadnutia predstavenstva LDP sa konajú vždy zhruba do týždňa po skončení
kalendárneho mesiaca.
Palivové drevo lesné družstvo zabezpečuje z rubnejťažby. Je to najvhodnejšíspósob, aby lesné
družstvo mohlo uspokojiťvšetkých záujemcov o palivové drevo.

p. Dzurjaníka zaujal ešte jeden bod

liste p. Tomáša Strašíka,kde píšeo efektívnom
a ekonomickom hospodárení. P. Dzurjaníka by preto zaujímalo, prečo robotníci, ktorí
v

pomáhali stavať rodinný dom p. Tomášovi Strašíkovi,majú pravidelne nachystané sušice na
palivo a prečo toto drevo ,,akože na palivo" končínapíle u Jánošíka v Podváží.
DiskusnÝ príspevok č.6
p. Ladislav Belei. Brvnište - člen LDP

Uviedol, že ako živnostníkovi, ktorý vykonával ťažbutraktorom v lesnom družstve, mu
neboli poskytnuté súhlasy na ťažbunačas. Zároveň uviedol, že ťažbovépráce v poraste by
zvládol aj bez práce koňa, ale Lesné družstvo dalo túto prácu vykonať živnostníkomz Kysúc.
Odpovedal p. Jón Dzurjaník, že p. Ladislavovi Belejovi nie vždy vyhovovala zadanó próca
v porastoch, ktorú bolo treba prednostne vykonať a pre tieto nedorozumenia odišiel sóm.
DiskusnÝ príspevok č. 7
p. Tomáš Strašík.Papradno

- člen LDP

Uviedol, že Lesné družstvo Papradno prehralo súdny spor o zaplatenie dodávatel'skej
faktúry, čímvznikli lesnému družstvu náklady. lnformoval sa, komu boli tieto náklady
zosobnené a v akej miere.
Odpovedal p. Jón Dzurjaník, že neúmyselne neskontroloval elektronickú schránku, čímLDP
prišlo o možnosť včas podať odpor s vecným odóvodnením a platobný rozkaz tak nadobudol
právoplatnosť. Z toho dóvodu škodová komisia rozhodla a predstavenstvo súhlasilo, aby
škoda, ktoró tým vznikla Lesnému družstvu Papradno, bola zosobnená p. Jónovi Dzurjaníkovi
a bude splócaná formou zróžok zo mzdy.
DiskusnÝ príspevok č. 8

Mgr. Zuzana Biela. Považská Bvstriqa

- nečlen LDP

P,itala sa, prečo sa predáva len gul'atina a prečo sa z gul'atiny nerobia priamo výrobky. Uviedla
možnos{ aby si LDP v budúcnosti nadobudlo pílu a predávalo výrobky z dreva.

Odpovedala predsedníčka členskej schódze, že predstavenstvo sa touto myšlienkou dlhšie
zaoberó, jednalo by sa o veťkúinvestíciu a bolo by nutné vypracovať podklady z hťadiska
výnosov ako aj rentability a zóroveň vyzvala prítomných v tejto otózke ku konštruktívnym
návrhom, s ktorými sa móžu prezentovať na zasadnutí predstavenstvo.
Ďalej uviedla, že Lesné družstvo Papradno v zmysle Článku XtV. Stanov tDP každoročnetvorí
z čistéhozisku Rezervný fond a Fond údržby,ktoré sú účelovoviazané a ich aktuólna výška
predstavuje :
Rezervný fond 42 457,65 (max. výška je 50 000,00 Eur),
Fond údržby84 975,89 Eur (max. výška je 700 000,00 Eur).
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Ďalej uviedla, že okrem napÍňania fondov, ktoré sú vlastníctvom všetkých členov LDP a móžu
byť efektívne využiténa rozvoj, či podnikateťský zómer LDP, sú vyplácané aj dividendy a LDP sa
zailor vzhradom k zlepšeniu cien drevnej hmoty vzmáha, čo by sa malo odraziť aj na výške
nasledovnej dividendy.
Diskusnú príspevok č. 9
!ng. Stanislav Hároník, Bratislava

- člen LDP

Poukázal na prípad, ked'zomrie člen LDP, ktorý mal viac detía lesné pozemky zdedia všetky
deti určeným podielom. Deti ako dedičia nemóžu byť členmi LDP, móžu iba uzatvoriť s LDP
nájomnú zmluvu. Ak by nechceli prísťo členstvo, museli by lesné pozemky napísaťiba na
jedno z detízosnuléhočlena, čo je v niektorých prípadoch v rodine problém.
Predsedníčka členskej schddze uviedla, že pri družstevnom spósobe obhospodarovania lesných
pozemkov platia iné zákony a pravidlá ako pri pozemkovom spoločenstve, ktoré
obhospodaruje lesné pozemky vlastníkov.
DiskusnÝ príspevok č. 10

Helena Mišurová. Považská Bvstrica - členka LDP

P,itala sa, prečo nie sú pri zápisniciach z členských schódzí na webovej stránke LDP
zverejnené všetky správy a iné dokumenty, ked' v zápisniciach sa píše,že sú súčasťou
zápisnice. Zároveň žiadala, aby dokumenty, ktoré sú súčasťouzápisnice z členskej schódze
LDP boli odteraz zverejňované.
Odpovedal p. Ján Dzurjaník, že tieto dokumenty budú na webovej strónke lesného družstva
zverejnené.
Nakoíko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predsedníčka členskej schódze diskusiu ukončila.

K bodu 12

Predsedníčkačlenskej schódze požiadala predsedníčkuvolebnej komisie p. Hildu Jurčíkovú
o prednesenie Správy volebnej komisie z náhradnei Členskej schódze Lesného družstva
Papradno, konanej dňa 01.08.2O2Lv Kultúrnom dome Papradno o 15.00 hod.
Pani Hilda Jurčíková prečítalaSprávu volebnej komisie z náhradnei Členskej schódze Lesného
družstva Papradno, konanej dňa 01.08.2027 v Kultúrnom dome Papradno o 15.00 hod., v
ktorej volebná komisia konštatuje, že navrhnutí členovia do orgánov Lesného družstva
Papradno boli právoplatne zvolení v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a výsledky volieb sú nasledovné:
Do predstavenstva družstva boli zvolení nasledovníčlenovia LDp:

L.
2.
3.
4.
5.

hlasov
hlasov
s počtom hlasov

s počtom

lng. BalušíkStanislav
Mgr. Bc. Petrikovičová Jana

s počtom

Brezničan Peter
Bc. TuričíkMarian
Dzurjaník Ján

s počtom

hlasov

4 823 499
4 802 385

456LO42
4 3L7 O57

s počtom hlasov 3 9O2 L62
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Náhradníci:

6.

7.
8.
9.

hlasov 3 335 935
počtom
hlasov 2097 090
s
s počtom hlasov 1 908 180
s počtom hlasov 1832 351
s počtom

StrašíkTomáš
Lapúnik Daniel
Lališ Anton
Žilinčíktvan

ostatní kandidáti:
10. Klabník Milan
17.7boran Branislav

s počtom
s počtom

hlasov 1 615 110
hlasov 548 890

Do kontro!nei komisie družstva boli zvolení nasledovní členovia LDp:

1.
2.
3.

počtom hlasov 5 135 564
s počtom hlasov 4437 747
s počtom hlasov 3 576 645

Španihelová Antónia
lng. StrašíkJán
Hromadíková Anna

s

Náhrodníci:

4.
5.

počtom hlasov 3 L44 45O
s počtom hlasov 2 596 242

Bašo Milan
HatajčíkŠtefan

s

Na základe uvedeného bolo konštatované,že za nových členov predstavenstva a kontrolnej
komisie Lesného družstva Papradno boli zvolenítíto kandidáti, a to nasledovne:

členovia predstavenstva

1.

2.
3.
4.
5.

:

!ng. Stanislav Balušík, Šurabova 26L7, Zakvášov, OI7 07 Považská Bystrica, nar.
26.08.1956, r. č. 5608267555 - deň vzniku funkcie: L4.09.2O2L,
Mgr. Bc. Jana Petrikovičová, Mládeže 334/9,956 18 Bošany, nar. 20.05.L96L, r. č.
6L552O7256 - deň vzniku funkcie: t4.09.2O2L,

Brezničan Peter, Papradno 478, 018 13 Papradno, nar. 26.08.L974,
7608267977

r.

č.

- deň vzniku funkcie: I4.09.2O2L,

Bc. Marian Turičík,Papradno 1028, 01-8 13 Papradno, nar. 02.04.1956, r. č.
5604027484 - deň vzniku funkcie: I4.09.2O2l
Ján Dzurjaník, Papradno 490, 018 13 Papradno, nar. 21.10.].963, r, č.63!02!7023,
deň vzniku funkcie: t4.09.2O2L,

členovia kontrolnei komisie:

1.

2.
3.

Antónia Španihelová, Papradno 9L2, O18 13 Papradno, nar. 14.06.1951, r. č.
515614200 - deň vzniku funkcie: L4.09.2O2í-,
tng. Ján Strašík,Papradno 375, 018 13 Papradno, nar. 09.08.1945, r, č,
450809715 - deň vzniku funkcie: L4.09.2O2L,
Hromadíková Anna, Papradno 2L7, O18 13 Papradno, nar. 17,L2,L959, |.č.
5962L76957 - deň vzniku funkcie: L4.09.2Ot7.
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Novozvolení členovia predstavenstva a kontrolnej komisie si jednotlivé funkcie stanovia na
prvom zasadnutípredstavenstva a kontrolnej komisie, z čoho budú vyhotovené zápisnice:
- Zápisnica zo zasadnutia novozvolených členov predstavenstva Lesného družstva
Papradno
- Zápisnica zo zasadnutia novozvolených členov kontrolnej komisie Lesného družstva
Papradno,

PredsedníčkaČS požiadala predsedníčku mandátovej a návrhovej komisie p. Lýdiu Lališovú
o prednesenie Sprárry mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijatia a schválenia
uznesení náhradnei Čtenskej schódze Lesného družstva Papradno, IČO: +ZSSO698, konanej
dňa 01.08.2O2l o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno.

P. Lýdia Lališová uviedla, že mandátová a návrhová komisia pozorne sledovala priebeh
náhradnei členskej schódze a konštatuje, že:

Uznesenie č.1:
Plán činnosti na rok 2O2L,
Uznesen!e č.2:
Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku za rok 2020.

Uznesenie č.3:
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020.

Náhradnó Členská schódza berie nd vedomie:
Uznesenie č.4:

1.
2.
3.

Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok 2O2O.
Správu kontrolnej komisie za rok 2O2O.
Správu volebnej komisie z náhradnej Členskej schódze Lesného družstva Papradno,
konanej dňa 01.08.2021V Kultúrnom dome Papradno o 15.00 hod.

Náhradná Členskó schódza ukladá:
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Nóhradnó Členskó schódza zamieta:

Predsedníčkačlenskej schódze pod'akovala predsedníčkemandátovej a návrhovej komisie za
prednesenie Správy mandátovej a návrhovej komisie z rokovanaa, prijatia a schválenia
uznesení náhradnei Óenskei schódze Lesného družstva Papradno, konanej dňa 01.08.2021
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno.

Správa mandátovej a návrhovej komisie z rokovonia, prijatia o schvólenia uznesení
nóhradnei Členskej schildze Lesného družstva Papradno, tČO: UgeO698, kononej dňa
07,08.2027 o 75,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno je súčasťoutejto zápisnice.

K bodu 14

Predsedníčka Členskej schódze Lesného družstva Papradno- pani Mgr. Bc. Jana Petrikovičová
pod'akovala prítomným za účasťa zvolané rokovanie náhradnei Členskei schódze Lesného
družstva papradno ukončila.

/l

predseda Čs LDp:

Mgr, Bc. Jana Petrikovičová

zapisovate[:

lng. Eva Križalkovičová

overovatelia zápisn ice:

lng. Roman Španihel

Eva Mikytová

V Papradne, dňa 01^08.2O2l

2L
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